Perrit is een geregistreerde handelsnaam van Pagelink BV

Aanvraagformulier Hosted EPM 2007

SSL certificaat4

Traffic per maand

Project Web Access

Servicelevel

SharePoint Services

Project 2007 server

Dagelijkse backup

Support & beheer

Terminal server client

Project 2007 pro.

EPM Business

3

€29,95

300MB

Zilver

3Gb

9

9

9

9

9

9

-

-

€59,95

500MB

Zilver

5Gb

9

9

9

9

9

9

9

9

Schijfruimte mailbox2

Pakket
EPM Web Access

anders namelijk:

Servicelevel

.nl

Per maand1

Aantal

Domeinnaam:

€12,50

1GB extra opslagcapaciteit €7,- p/maand per omgeving5
2GB extra opslagcapaciteit €12,- p/maand per omgeving5
5GB extra opslagcapaciteit €30,- p/maand per omgeving5
10Gb extra opslagcapaciteit €45,- p/maand per omgeving5
1.
2.
3.
4.
5.

Betaling per jaar vooruit. Op deze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Pagelink van toepassing.
Schuifruimte per account. Bij structurele overschrijding neemt Perrit contact met u op voor een oplossing.
Beschikbaar vanaf 10 gebruikers (accounts).
Verplicht bij een Hosted EPM omgeving wordt er een 128 bits SSL root certificaat geleverd.
Meerprijs op de abonnementskosten van het gekozen abonnement.

Hosted EPM Server Accounts
Het bovengenoemde aantal account kunt u hieronder specificeren.
Hosted EPM Server Accounts

Displaynaam (weergave naam)
@domeinnaam

Voornaam:

Achternaam

@domeinnaam

Voornaam:

Achternaam

@domeinnaam

Voornaam:

Achternaam

@domeinnaam

Voornaam:

Achternaam

@domeinnaam

Voornaam:

Achternaam

Domein opties (Geef hier de de naam van de Hosted EPM omgeving op, bijvoorbeeld https://project.domein.tld)
https://
Betaalwijze:
Factuur
6.

Machtiging5

Bank/Giro rekening:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Pagelink om van zijn/haar onder genoemde (giro)rekening bedragen af te schrijven wegens
bovenstaand abonnement. De abonnementskosten zullen aan het begin van elke nieuwe periode in één keer worden afgeschreven.

Alle bedragen op dit formulier zijn per maand en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Abonnementsduur is één jaar en wordt zonder opzegging automatisch verlengd.
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden tenminste 1 maand voor het ingaan van de nieuwe termijn. Betaling per aangegeven betalingsfrequentie vooruit. Op al onze
aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder
nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. De algemene voorwaarden zijn ook via Internet in te zien: http://www.pagelink.nl/fenit.
Door het tekenen van dit kostenoverzicht geeft u te kennen de inhoud van de fenit voorwaarden grondig te hebben bestudeerd en de fenit voorwaarden te erkennen als enige
voorwaarden die van invloed zijn op deze overeenkomst.

Bedrijfsnaam:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
KvK nummer:
Emailadres:
Ondergetekende verklaart zich akkoord en verklaart tekenbevoegd te zijn namens de bij de contractgegevens vermelde organisatie.

Datum:

Handtekening:

Referentie partner
E-mail partner
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